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Poprawka  56 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Przychody podlegające 

opodatkowaniu wynikające ze świadczenia 

usług wymienionych w ust. 1 zostają 

obniżone o część tych przychodów 

generowaną przez podmiot w państwie 

członkowskim w wyniku czynności 

użytkowników znajdujących się w tym 

państwie członkowskim, jeżeli te 

przychody zostały zgłoszone przez ten 

podmiot do celów podatku dochodowego 

od osób prawnych w tym państwie 

członkowskim i podlegają opodatkowaniu 

dochodów osób prawnych w tym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy uściślić zakres stosowania wniosku, aby zapewnić, by przychody podlegające 

opodatkowaniu, które są już przedmiotem podatku od osób prawnych w danym państwie 

członkowskim, nie podlegały dodatkowo DST w tym państwie członkowskim. W związku z tym 

DST należy pobierać wyłącznie w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo 

cyfrowe nie ustanowiło obecności podatkowej, a fakturowanie i opodatkowanie usług 

cyfrowych generowane w wyniku obsługi użytkowników w tych państwach członkowskich ma 

miejsce gdzie indziej. W takim przypadku powstałaby silna zachęta dla przedsiębiorstw 

cyfrowych do zgłaszania obecności podatkowej w każdym państwie, w którym prowadzą one 

działalność, w celu zmniejszenia DST, co powinno zapewnić osiągnięcie celu Komisji 

Europejskiej. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Poprawka  57 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Na potrzeby obliczenia części 

uzyskanych przez podmiot przychodów 

podlegających opodatkowaniu, którą 

traktuje się zgodnie z ust. 1 jako uzyskaną 

w tym państwie członkowskim zgodnie z 

art. 3, użytkownicy znajdujący się w 

państwach członkowskich, w których 

podmiot spełnił kryteria wyłączenia 

przychodów z puli przychodów 

podlegających opodatkowaniu na mocy 

art. 3 ust. 5a, są wyłączeni z obliczania 

części przychodów podmiotu 

podlegających opodatkowaniu przypisanej 

poszczególnym państwom członkowskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy uściślić zakres stosowania wniosku, aby zapewnić, by przychody podlegające 

opodatkowaniu, które są już przedmiotem podatku od osób prawnych w danym państwie 

członkowskim, nie podlegały dodatkowo DST w tym państwie członkowskim. W związku z tym 

DST należy pobierać wyłącznie w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo 

cyfrowe nie ustanowiło obecności podatkowej, a fakturowanie i opodatkowanie usług 

cyfrowych generowane w wyniku obsługi użytkowników w tych państwach członkowskich ma 

miejsce gdzie indziej. W takim przypadku powstałaby silna zachęta dla przedsiębiorstw 

cyfrowych do zgłaszania obecności podatkowej w każdym państwie, w którym prowadzą one 

działalność, w celu zmniejszenia DST, co powinno zapewnić osiągnięcie celu Komisji 
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Poprawka  58 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0428/2018 

Paul Tang 

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze 

świadczenia niektórych usług cyfrowych 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

DST jest wymagalny w danym państwie 

członkowskim od tej części przychodów 

podlegających opodatkowaniu uzyskanych 

przez podatnika w danym okresie 

rozliczeniowym, którą traktuje się zgodnie 

z art. 5 jako uzyskaną w tym państwie 

członkowskim. DST staje się należny 

w tym państwie członkowskim 

w następnym dniu roboczym po 

zakończeniu tego okresu rozliczeniowego. 

DST jest wymagalny w danym państwie 

członkowskim od tej części przychodów 

podlegających opodatkowaniu uzyskanych 

przez podatnika w danym okresie 

rozliczeniowym, którą traktuje się zgodnie 

z art. 5 jako uzyskaną w tym państwie 

członkowskim, chyba że podmiot podlega 

opodatkowaniu dochodu osób prawnych 

od łącznej kwoty przychodów 

podlegających opodatkowaniu w tym 

państwie członkowskim. DST staje się 

należny w tym państwie członkowskim 

w następnym dniu roboczym po 

zakończeniu tego okresu rozliczeniowego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem wniosku jest redystrybucja przychodów z DST wśród państw członkowskich. Poprawka 

jest zgodna z tym celem, a zarazem zapewnia, aby przychody nie podlegały podwójnemu 

opodatkowaniu, co może mieć miejsce na podstawie wniosku Komisji, zwłaszcza w przypadku 

przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednym kraju. 

 

 


